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EXCURSIÓ A RUPIT 

E l dia 12 de marg vam fer una excursió conjunta deis Grups Infantíls. en 
autocar, a Rupil. 

Rupit és de la eomtmiH d'Osona. és un poblé molí vfsüat pels turistes. Aques* 
poblé está molí ben conserva!; el van construir fa uns 300 anys. 

Des de Rupit vam anar a la Rectoría de Sant Joan de Fábregues. a 3,S Kms. 
dc Rupit. Allá vam esmorzar, i vam observar la Rectoría que per ccrt era molt 
Iónica. Quan vam acabar d'esmorzar. vam fer una mica de tertulia i es van pro
gramar les excursión' que larícm. Se'ns va fer tard i ens vam posar d|aeurd de 
no anar a l'Agullola. ja que a quarts de dues haviem de tomar a ser a Rupit. 

Després vam anar al Salí de Sallent. un salt d'aigua molt bonic. Vam estar 
forga 'ístonu contempla nl-lo. Quan vam manear, ja anávem cap a Rupit "per un 
b̂ epe molt espés. que fins i tot ens va fer perdre el cami un tros.. 

Quan vam arribar vam visitar el poblé i várem veure la casa del notari. 
el poní penjat. l'església. el carrer del Kossar, etc. I várem acabar l'excursió. 
Iornant cap a Castellar o mítja tarda. 

I.aia Rocavrrt 
Grup Infantil 

EXPRESSIÓ FOTOGRÁFICA 

L a ooneepeió de la qualitat fotográfica per concurs. s'ha d'entendre tal com 
l'interproten els grans mestres internacional de la imotge. com ¿Ón; lan Barry, 
Chris Smith. Kenneth Griffiths. Pairich Ward. i molts d'altres. 

L a noblesa de la fotografía no publicitaria, ha de representar e! moment fuga?, 
recolza t pcls matisos de la llum i ombra que rontribueixen a formar els dife-
renls aspectos desitjals per la inlervenció ansiosa del fotógraf. ts el moment mis
terios, en que os desferma la cadéncia d'íncognites creades per la itilerposició 
de l'cibjcctiu entre el fotógraf í la ¡miitge. 

L a tónica que ha de carácteritzar la labor del fotógraf és la sensibilitat d'ob-
servació per saber veure l'lnsólit dintre del camp real. Aquesta virtut s'ha d'ad-
qulrir amb una gran dosí de voluntat imaginativa, d'observació, i , a l temps que 
la mateixa experiencia que dóna la práctica, condueixen a una asimilarlo del 
que es protón, ja que tots, 0 al menys jo. és el que íntontem assumlr. 

Per la Vocalia de Fotografía 
Josep Pou i Badla 



DIUMENGE, 7 DE MAIG: 

II CAMINADA POPULAR 
L'any passat vam celebrar amb un 

notable éxit de participació i sobre-
tot d'organització la I Caminada Po
pular de Castellar. 

E l desig de continuar fomentant 
l'excursionisme pels nostres bonics en-
torns, sobretot entre la gran massa 
de gent que sovint no hi dedica les 
seves hores de lleure, ens esperona a 
celebrar-ne una segona edició. L'espe-
rit és el mateix de l'any passat: que 
siguí una íesta d'alegria i germanor 
(en uns moments que la gent tendeix 
a l'individualisme) tenint com a marc 
els nostres hoscos. 

L a data triada és la del diumen
ge, dia 7 de maig (si plou en el mo
ment de la sortida, s'ajornará fins al 
dia 28), i ritinerari será més planer 
que el de l'any passat: Pl . Major - Ca-
nyelles - Cadafalch - Coll Monner -
Font del Solell - Sant Sebastiá de 
Montmajor (esmorzar optatiu) - Ca-
salot de l'Agell - Tres Pins - Caste
llet - Guanta (diñar optatiu) - Can 
Montllor - Can Padró i P l . Major. L'ex-
tensió total és de 20 Km. 

Un excursionista entrenat pot fer 
amb facilitat aquest itinerari de ma
nera que a l'hora de diñar ja sigui 
a Castellar. Tanmateix, i per tal de 
fer la caminada a l'abast de tothom, 
l'organització tindrá begudes i café a 
Guanta pels qui vulguin quedar-se 
a diñar. 

En aquesta cursa el temps que s'in-
verteix no té cap significació especial 
i tots els partlcipants rebran poste-
riorment una medalla commemorativa. 

Les inscripcions serán de 300 pes-
setes per ais adults i de 200 pessetes 
per ais menors de 14 anys i majors 
de 65. Es podran fer al local del Cen
tre Excursionista (dimarts i divendres. 
a partir de les 10 de la nit) i al local 
de la Conselleria de Cultura i Joven-
tut (dimarts i dijous, de 6 a 8), a 
partir del 25 d'abril i fins 15 minuts 
abans de comentar la cursa, a la Pla
ca Major. 

Els excursionistes sabem de sobres 
que les coses no es fan soles. Per aixó 
ha estat necessária la creació d'un 
equip que porti a bon terme les tas

ques d'organització d'una prova mul
titudinaria. Ens cal encara la col-labo-
ració de més gent per tal de no «ere-
mar» els mateixos de sempre. Fem 
una crida a la generositat de tots 
aquells qui opten peí treball sacrifi-
cat i anónim enfront deis criticaires 
i els derrotistes de sempre. L a savie-
sa popular diu que són els cansats els 
qui fan la feina, i entre tots hem de 
demostrar que amb esforg i illusió no 
hi ha res que sigui impossible de fer. 

Castellarencs, excursionistes, aimants 
de la natura, participem-hi! 

L A COMISSIÓ ORGANITZADO-
RA (Ajuntament de Castellar -
Conselleria de Cultura i Joventut, 
Casal del Jovent del Moviment 
de Colónies i Esplai, Centre E x 
cursionista de Castellar. Club 
Atlétic de Castellar, Club Juve
nil Nostre, Grup Juvenil del CEC 
i Unió de Radioafeccionats de 
Castellar). 

17 abril 1988: Sortida I Caminada 
Popular. 



LA TERRA AMENACADA 
L'ESCALFAMENT DEL PLANETA FA QUE AUGMENT! 

LA SECADA i EL NIVELL DELS MARS 
A Fuertevenlura científie» i experts en hidrología i geología de voris países 

han adverlit de Talí riso d'expansió de la sequedal i la pujada del nivel! deis 
mars de la térra. 

Aqüestes SÓP les concluslons de la convenció que se celebra a Tilla de Fuer-
teventura. organizada per l 'OTAN i fundación» cicnlífiques deis Estate Ilnits i 
Bélgica, oue teñen com objectíu Tinterranvi de coneixements sobre els efectes 
(Taques!» dos fenómens. 

Les conclusfons serán editados en un Uibre intitula! «L'efeete hivemacle. 
Televació del nlvell del mNr i la sequera», en el que M subratllará que la major 
part deis invesligadors coincirieíxen en oue és segur que al Sahel áfrica sub-
sahariá es repetirán els períodes de sequera «molt forts». i que els estáte han 
de desenvolupar infraestruelures per crear noves reserves d'aigua. 

CANVIS CICLICS 
Quant al niveli del mar. aquest puja paulatinament a tot el planeta, as-

scnyolen els experts, encara que es desconeix Texactitud d'aquc»ta pujada. Per 
•'xemple. t i l Pa'isos Baixos están exposate al riso de que s'apugi el nivel] de les 
uigües del mar, encara que un ex pot concretar, de moment. quant. La pujada del 
niveli del mar és conseqiiénrin d'un escalfamenl de la temperatura del planet;< 

E l prolcssor Paepe. de Tlnxlitut Tecnológic de la Unesco. declaré que es co-
neixen fenómens histories que Inducixen a pensar que es produeixen canvis glo
bal* eícücs en el clima del planeta i que «cada sequera s'avencen sempre períodes 
de pluges torrencial*». 

També hn dit Texpert que en zones geográfiques com Mali i Canáries suc-
ceirá probablerneut el moteix uue al Sahel, on le.* pluges precedeíxen époques 
de sequera. Per tot aixó el ser humá «ha d'estudiar meticulosament els procesaos 
i períodes de grans pluges que es douen a Vactualitut». 

(Itrproduít de «La Vanguardia») 

MARXA PEL COMITE OLIMPIO DE CATALUNYA 
El proper 23 d'abril. diada de Sant Jordi, es reunirá el CIO i Comité 

Olimpic Internacional) a Barcelona. 
És per aixó peí que TA DOC < Assoeiacló per a la Delegació Olímpica 

de Catalunya) organiza una Marxa. Aquesta sera una destilada: per 
poblM, en ti tute o comarques leí mínim per formar cada grup és de 25). 
Aquesta marxa será tipus desfilada com fan a lo inauguració del» Joes 
Olimpios les diferents delegacions deis paisos partlcipants. Ln Marxa 
es fará a Barcelona. 

Tot aquell que es vulgui apuntar, esperem sigueu multe, ho pot fer 
a la Conselleria de Cultura (dimarts i dijoux de 18 a 20 hores) o trucant 
ais teléfuns 714 67 71 (Jordi Pennanyer, a partir de les 21 hores) o al 
714 53 14 (Jordi Fusté, de 13 a 15 hores o a partir de les 22 hores). 

CAC 
Delegació a Castellar de TA DOC 

EXCURSIÓ A MONTSERRAT 
Són les 7.30 del mati i tothom ja es contengo a llevar. Seguidament agafem el 

cotxe i cap a Montserrat que hi falta gent. Després del llarg viaige. ens posem 
en marxa. Peí camí várem esmorzar, vam veure estatúes com l,a Cadircta. E l 
Lloro, E l Monjo. entre d'altres. Tot ens ho vam possar molt bé, pero cal..destacar 
que el comí era molt b<> malura' d'alguna pujada que ens haviem (Tagafar amb 
les mam;. Després tothom a casa seva es va fer una bono dnlxa. 

(iulllcni Dcu 
Gcqp Inf/Átg 



Retalls 
de la nostra historia 

LA PRIMERA SORTIDA 
«TOPOGRÁFICO-

PINTORESCA» 
Amb motiu d'uns treballs prelimi-

nars de recen-a histórica a l'entorn 
de Texcursíonísrr.u cástellarenc, em 
crida torga Tatenció un Ilibret editat 
el 196¿, que amb la prestigiosa Jirma 
del malauradamenl linat Josep Igle
sias i Hmb el titol <tEls primers ex-
cursionistcsB, fa un aprofundit estu-
di de Tarrencada de la primera enti-
tal barcelonina i ens acosta vers la 
personalitat de les dues figures con
trate que. amb el seu taranná, enca
minaren el rumb del nostre excursio
nismo. 

A un, cerlament. se l i ha te) jus
ticia, i en Josep Fiter Inglés ha estol 

i és reeonegul, com a fundador i Im
pulsor de TAssociació Catalanista 
d'Excursions Cientifiques. A Paltre, 
n'Antoni Massó Cassañas (1850-1936). 
se I'ha mantingut en el més injust deis 
oblils. rrenystenint-li. fins i tot, el 
fet. indiscutible, que Texrursionisme 
modern de casa nostra l i deu l'inici 
de la seva trajectória. 

Aquesl curió* conlrasentit va es-
peronar-me per anar a indagar a les 
fonts on podía aconseguír Jnformació. 
I cem es natural, calia anar al carrer 
del Paradís. a l'estatge del CE de Ca
talunya, per tal de donar un cop d'ull 
a l 'arxiu oxislunl a ta seva ben dotada 
biblioteca. 

I vet aci. que allá vaig trobar-hi in-
íinitat de dades. Peró. posat a esco-
llír-né una. em quedaría amb la con-
firmacló, totalmenl comprovada, que 
el «meuo poblé, Castellar del Valles, 
havia estal punt de sortida 1 arriba
da de la primera excursió auténtica-
ment munlanyenea. amb un mínim 
d'incursions arqueológiques. de les que 
fins aleshores havia desenvolupat la 
primitiva ACEC. L a recerca, en aquest 
senlit es va concretar dones, en fer 
un d'icumonlat rosum de Ies vivéncies 
I delalls d'aquell Drirrer conlacle déte 
ruoners de la nostra afició amb Cas
tellar, la muntanya de Sant Llorenc 
del M"nt f el seu maenífic monestir 
rnmá"ú\ salval de Tenderrocament peí 
castellares? Antoni Vergés i Mirassó 
l'any 1871. 

Alorlutiadament. Talligonadora con
sulta de Pespléndid i exemplar primer 
Album Pínloresc i Monumental de 
Cntalunva (1878) i les precisions des-
crites al primer volum de les Memó-
ries de TAssociació. editat el 1880. em 
varen facilitar molt la tasca. 

-Avui. eoincidinl amb el MfHenari 
del naixement polítlc de Catalunya, 
m'ha semblat adient donar a conéixer 
un peti! extracte d'anuella sortida his
tórica. Aquest propósit. al meu en-
lendre. pretén assolir dues fites: per 
un cantó, deixar neta constáncia d'un 
esdeveniment que. sense dubte. la ma-
joria deis que avui residim a Caste
llar, ignorávem. Per l'altre. mol! més 
impovtani i trascendent intentar des-
criure el concret moment en que el 
nostre excursionisme eomenca a obrir 
ote ul?s vers la geografía de Catalunya. 

I 



23 de marg del 1878 

Després de viatjar en tren fins a 
Sanadell, agaíen la diligencia que els 
porta lins e l poblé de Castellar del 
\7alles. Inverteixen en el trajéete de 
pujada des de Sabadell, 1 hora 1 15 
minuts. Especifique.: que el pieu ha L S -
tat de 4 rals pst peisona i esn.enten que 
els riel poblé vanesa sois abanen 2 rals 
i mig per viaige. 

Formen l'cxpodició quinze persones: 
els companys, Ramón Arnet, Angelón, 
fcJohígas, Bordas, Carbó, Doncel. Gar
cía, Felicia Mari, Mayólas, Molins i 
i-ique. Actúen de cromstes. rtntom 
Massó i Ramón Arabia, acompanyats 
peí fotógraf Heribert Mariezcurrena. 
(Aleshores Tart fotográfic tot just co-
mengava a introduir-se a Catalunya.) 
Comanda el grup, Josep Fiter, primer 
presiden! i fundador de TAssociació 
Catalanista d'Exeursíons Cicntífiques. 

Arriben a Castellar a les 8,30 del 
vespre i s'acomuden a L'Hostal de Cal 
Piteu. Després de sopar, passen una 
agradable volitada en el Casino de 
Castellar-Café, del Porvenir, eu La que 
no hi truncaren cants i balls de la 
térra i Texpansió d'aquella broma que 
tant bé escau al jovent. 

24 de marg del 1878 

A les 5 del mati els expedicionaris 
piren missa a Tesglésia parroquial, 
celebrada per Mn. Josep Calvet. Des
prés d'esmorzar. a dos quarls de set, 
empreñen el cami. Han con trac ta t un 
guía per a accmpanyar-los (el seu son 
era de 5 a 6 pessetes per jornada i . 
a més. havien de donar-li de menjar). 

A dos quarts de vuit fan cap H Sanl 
Feliu de Castellar (del Racó). on par
len amb el rector que els facilito da-
des de Tesglésia que tot seguit visi
ten. Hi destoca, en el seu interior, un 
retaule del segle X I V . Tnnmaleix. a 
la Rectoría els hi mostren imalges i 
escultures tallades peí mateix socer-
dol. Joan Muxi. que queda proposat. 
i ell ho accepta. désser soci-delegat 
de TAssociació Excursionista a aques
to zona. 

Passant p e Coll de Grúa, pegen fins 
el monestir de Sant Lloren? del Munt 
i a continuado baixen fins a la Cova 
del Drac i els de millor cama (Arnet. 
Massó. Bordas i Mari) s'arriben fins 
Els óbito. Els altres s'arrepleguen al 
monestir on ressegueixen minuciose-

ment el temple. Sois en surten per a 
contemplar la posta de sol i en entrar 
de nou, Arabia ens ofereix una cauti
vadora descripció d'aquelJ instan!, 
«itepresenteu-vos sinó una cuina uu-
xa de sostre i de p a reto ennegrides. 
en la qual, al movedís resplandor deis 
erícenos Uons i a despit UCl fum que 
ofegava. se removien com l'antásiiques 
omtires amb Tafany d'esealfar-sc al-
guns deis ncslres companys. En la pe
ga vei'na, invadida també per la fu-
mera i escassament ¡Iluminada per les 
capritxoses flamerades de la llar, la 
resta de la gent. estibáis més que es-
lesos sofre feixos de tlenya. cercant 
iHusori abric en capes i mantés i es-
collant amb míslic silenci Taícgre xer-
raotéca del* seus afortúnate companys. 
Tatracliu xiu-xiu de la cassola en el 
fugó, els xiulets esparveradors del 
vent. í Taspre espetec del foc. Ta l era 
Tus peí: te de TAssociació Catalanista 
d'Excursions Cientifiques a les set del 
vespre del dia 24 de marg del presen! 
any». 

25 de marg del 1878 

Alguns deis expedicionaris es lle
ven a les 5 del mati per a veure sor-
tir el soL Lo temperatura és de 2 
graus sota zero. Un grup de set va a 
explorar una cova recentmeni deseo-
berta vora de Can Pobla i . fifis i tot, 
casualmciii descobreixen un avene. 
Tornen a putar vers Tanlic monestir 
i tots junts inicien la davallada cap 
a Santa Agnes. on lamenten Teslat 
minos de Tedifici i la manca d'aigtta 
a la fonl elxuta per la sequera. 

De baixada. tal com havia pronosti
ca! el guia que havien contractat a la 
postra vito, CHU una hona calamarsa-
da. E l s expedicionaris es posen, dones, 
les capes i arriben a Castellar a l'ho
ra de diñar. 

En acabar i amb uns brindis eniu-
slasLcs deis antics i moderns mem-
bres de TAssociació. es dona per aca
bada la sorlida. 

La visita de tota la aplana major» 
de TAssociació Catalanista d'Excur
sions Cientifiques a Stint Lloren? del 
Munt fou. sens dubte. la primera gran 
excursió auténticament muntonyenca. 
És el punt exacto d'inílexió de les 
dues tendéncies, personalitzades per F i 
ter (conservadora i inteHectual) i per 

file:///7alles


Massó (més oberlii i popular). Des d'a-
quell moment s'havia acabat pels ex
cursionistes catalana Texclusivisme de 
la lenebra de le» esglesioles i el des-
xifrar amb paciencia les pretérito* 
inscripciones sepulcrals. I/estel de Jo
sep Filer. a partir d'aleshoic* comen
ta a minvar. 

Amb aquesta excursió es guonya 
dcl'initivament l'imperi de la Uum 1 
Taire sense files. E l cami que menu 
a la descoberta de Catalunya ja resta 
obert Antoni Massó i Cassañas ha 
aconseguit el scu propósit: obrir Tex-
eursionisme vers la natura. histo

ria no ho va voler reconélxer. peni 
la seva Influéncia esdevindrá decisiva 
a l'hora d'escollir la ruta coHectíva. 

Ta l vegada, podrem. dones, afirmar, 
sense por d'equivocar-nos. que el nos
tre a ut en tic excursionismo no sorgi 
pas (íumunt la sorra de la platja de 
Montgot el 26 de novembre del 1876. 
sinó que es manífeslá per primera ve
gada, nít idamen! en el decurs de la 
sortida a Sant Lloren? del Munt, el 
26 de mar?- del 1878. 

Jaume Torren* 

PROGRAMA MENSUAL D'ACTES iEXCURSIONS 
MfcS 

A B R I L ACTIVTTAT: LNFORMACIÓ A 
L ' A P A R T A T DE: 

2. diumenge Excursió al Montsaot Grup Infantil 
6. dfjou* Reunió-Ter t lilla Grup Fotografíe 

16. diumenge Matinal a Togores Grup Infantil 
16. diumenge CoHaborarió Marxa Infantil Grup de Muntanya 

a TAnoia 
16. diumenge X I I Lmbarriivtada Garrotxa Grup dr Muntanya 
23, diumenge PR C-40 Vic- Sant Pere Grup de Muntanya 

de Casserrex 
Grup de Muntanya 

29. 30 abril 1 Acampada a Ager Grup Infantil 
1 maig 

GRUP DE MUNTANYA 
• Dia 16 

Participo? tó en la X I I Emburdixsadn a La Gurrolxa, que organizada peí CEO. 
s'inieiará a Ies 7 del mati. a Sadernes. EngUHtiy Tilinerari discorre vers Sant 
Grau d'Ent roperos. L'Orrl . Can Gurrofi, Basscgoda. el Coll de Riu. la Valí de Rlu. 
El Caret i fineix al mateix punt de la sortida. 

Vocal: Jaume Torrens. 

• Dia 16 
CoHaburació en el desenvolupamimt de la I I Marxa Infantil de lAnoia (Igualada). 

• Dia 23 
Excursió a Vic-Sant Pere de Casserres. segulnt Tilinerari del PR C-40. 
Sortida: local CEC a les 6 del mati. Desplacament en cotxes partlculars. 
llores de camí: 5, aproximad amen! 
Vocals: Ramón Vila i Jaume Torrens. 



GRUP INFANTIL 
ACTIVITATS PER AQUEST MES D'ABRIL 

. Dia 2 
Excursió conjunta deis dos grups a la serra del Monlsant (Priorat). Es Taran 

dues rutes, una de curta i una de més llarga. Desplagamenl en autocar. 
Per a més informació: Joan Farell (teléfon 714 64 10>. 

• Dia 16 

Excursió matinal: Can ensarnada, can Torrcnis. can Vila. ermita de Togores. 
can Moragues. can Sanlpcre i Castellar. Sortida: a dos quarts de 9 del malí, del 
local sociaL 

Vocals: Miquel Badia (teléfon 714 65 27) i Jaume Font (teléfon 714 56 76). 

a Dies 29-30 d'abril I 1 de maig 
Acampada a Áger (comarca de La Noguera). Excursions a la serra del Mont-

sec d'Ares i a l congost de Montrebci. Dcsplavament en cotxes particular*. Places 
limitados. Sortida a les 3 de la tarda del dissabte. 

Per a més informado: Santi Vilar (teléfon 714 74 02). 

NOTA INFORMATIVA 
AprofilanL que molts érem a Texrursió que es va fer a Rupit. allá mateix vam 

programar les excursión» peí pmper trimestre. Hem procurot que siguin ben di-
ferents entre sí, tant de distancia des de Castellar, com de durada, com de paisatge. 

Hi hHuran tres sortides en autocar que. perqué tothom es pugui comentar o 
guardar el dia, ara us avangarem: 
— dia 2 d'abril. al Monlsant (Priorat). 
— Dia 28 de maig. al Monlseny. 
— Dia 25 de juny. a la Costa Brava. 

També hi haurá una acampada, que será els dies 29-30 d'abril i 1 de maig, 
a Ager. comarca de La Noguera. 

En totes les sortides que es facin. i que es eregui oporlú. hi hauran dos itme-
raris, un de curt i un de més llarg, perqué cadascú pugui seguir el que vulgui. 

No cal dir que encara que siguin programados per ais membres infantils de 
Teñí ¡tal. continúen obertes a tothom com fins ara, 

Animeu-vos! Us hi esperem! 

GRUP FOTOGRAFIO 
. Dia 6 

A les 10 del vespre, a Testatge social, Heuniú-Tertúlia deis afecciónate locáis. 
En el transcurs d'aquesta reunió s'acordará el dia i lloc on es fará. el proper 

mes de maig. Texcursió fotográfica. 

Notician del Centre 
RESUM DE L'ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ANUAL 

DE SOCIS QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 24 DE FEBRER 
E l dia anuncia!, en segon a convocatoria, tingué lloc Tassemblea anual de 

socis. els acords de la qual foren els següents: 
En primer lloc s'aprová Pacía de Tassemblea anterior. 
Després de diverses aclaracions i puntualitzacions s'aprová. en segon lloc. Tes

tal de comptes de Tany 1988. 



Es debate el pressupost peí present exercici i la dotaeió que es destina a le* 
secciona, entre elles Tesqui, tema que porta a un ex ten» debat cercant de roillo-
rar-ne les prestacions. especia Iment peí que fa H Tnrganltxació de les sortides cól
ico ti ves peí proper any. f 

Din» el mateix capítol s'uprovaren les quotcs per Tnny 1)0 que quedaren fl-
xades en 1.400. 1.000 i (100 pesseles anyal* pels norte numeraris, juvenite i ln-
fantils. respectlvament. 

I.'assemblea fou informoda peí senyor Record* de lo millora que TAjunta-
n.ent fará enguany de la seva subvenció. E l capítol de pressupnst fou íinalment 
oproval. 

A proposta de dos membres de la Junta Tassemblea aprová que es fessin les 
gestión? oportunos per instoHar una maquina automática de venda de begudes re
frescante així com una de café. 

A propesta del presiden! Tassemblea autoritxá a la Junta que fes un cstudi 
del trcball d'oflcina que reeau en secretaria, especia Imcnt des del traspás del 
senyor Coll. per veure si és necessari posar-hi una persona per ajudar. o be gra
tificar quelcom la labor de qui actualment fa les íuncióntt de secretan. 

En el capítol de renovació de Junta s'aprová l'aceés al carree de sots-presi-
deiit del senyor Miquel Estapé i Jum i per cobrir la vacnnl del traspassat senyor 
Culi fou nomenat el senyor Joaquim Caslany i B Í U * S Ü D C la coordinació deis 
grups infantil», una vegada finalitzHiles amb acord les converses prévies que es 
manletien actualment. sc'n fará carree un coHectiu de pares. 

S'aprová Taparla! dc revistó d'activilats. 
En el capítol de precs i preguntes es prengué nota d'unes suggeréncies de dos 

•ocla, rclativcs al CCC. al Cicle de Projeccions í a sortides internacionals i. per 
últim. l'cncarregat del material informa de la marxa de la seva secció. 

E l secretan 

RUTA DELS TRES MONESTIRS 
9 D'ABRIL SANT CUGAT DEL VALLÉS - SANT LLORENC DEL MUNT 

MONTSERRAT 

En un esforg de recuperar camins í oferir nous projectes ate excursionistes del 
país, entitats de la Veguería del Vallés ens hem ajuma! peí organizar cada dos 
nuja la ruta deis tres monestirs. 

Enllacar Sant Cugat. Sant I Jorco? i Montserrat en un descobridor itinerari 
i on la bcüesa del paisatgc es magnífica, és una idea que ja quan l'any passat 
lcrem la Renovació de la Flama, portávem al cap. 

53 kilómetros en un dia i a claror, permeirá que molts excursionistes s'acostin 
a ter el PR 31. Camí deis Mnnjos. per prosseguir després fins a l monestir benecictí 

Pero enguany la caminada »'enlla?a amb el miUcnari de la nostra nació i aixi 
el titol d'adhesiú ho vol significar, a la vegada que també amb Taparició del 
llibre del Cami deis Monjox se us fa arribar una einn de consulta i d'aportarió 
a les bibiiotcques muntiuiycnqucs. 

Esperem que aquesto proposta arreli en ote excursionistes per trobar-nos-hi 
d'aqui a dos anys, en una caminada que voldriem esdevingués clássica a Catalunya 

(Per informes, adreceu-vns al Ceñiré). 
Entitats dr la Veguería del Vallés 

ES COMPRA, ES VEN 
Compraría esquís d'un rr.etre. máxím melre dou, per a un nen. Interessais 

posar-se en contacte amb en Josep: 714 76 23. 
• « • 

Vene botes de muntanya semí-noves.del número 37. Si us interessen, truqucu 
.« Juan: 714 57 35. . . . . . . . ( . . . . . . 



El caminar del Centre 
ACTIVITATS DEL PASSAT MES DE FEBRER 

GRUP INFANTIL 
lita 12. — Excursió conjunta del* das grup» infantil» a Montserrat, a la regió 

d'Agulles: Can Massana, refugi Viren? Rarber, COl) de Port. I .a Cadircta, ean 
Massana. Foren entre infanls i persones grana, 23. 

GRUP JUVENIL 
Día 15-1. — Pont de la Roca. E l Mnrquet. font del Llor. canal del Llor. cami 

dc Les Fngucruses. coll d'Eres. La Mola. Castellar. Xavi Rius, Judit Avellaneda. 
Esleí Ferrando, María Salvador. Marina Muntada i Quim Salvador. Dia 29-1. — 
Pont de la Roca, font del Llor. canal deis País, volta al Montean i pujada des 
del cantó dc Mura. Del Montcau a coll d'Eres, font del Llor. pont de L a Roca., 
i amb auto-stop a Castellar. Estel Montllor. Estol Ferrando. Eva Leixá. Qulm Sal
vador, Joan Parera. Miquel Alamany i Jordi Parera. Febrer-Setmana de la Joven-
tul. CoHaboraren. fent la preparació. organització i realitxació del Quo Vadi* 
nocturn. n més d'altres coses. Participaren en els altres actes programáis. 

ENTORNS DE CASTELLAR 
Dia 2. — Matinal: can Deu, can Mussaguer. el Castell i Castellar. Isidre '"a-

bedo. Felip Valls. Manel López i 5 més. Dia 4. — I<a Muntada, castell de Peía. 
Els Emprius. Roca Sereny. Queixal Corcat. cova deis Emboscáis. Turó de Mont
cau. coll d'Eres. cova Simanya. font del Llor. La Muntada. Josep Aldaz, Josep 
Aldaz fill i quatre més de Sabadell. Dio 3. — Excursió a Sant Lloren? peí Camí 
deis Setis Vells: riera del Palman, font dc Ncda, canal de les Animes, font del S H Ü C 
i La Mola. E l retorn per la Trnna 1 la Castellassa del Dolmau. Per Josep M. Tor
ra* i el nXim». Dio 9. — Des de Cadafalch al castell de Gallifa i retorn. F . Valls. 
J . Román, M. López i 5 més. Dia 16. Matinal a les masies de l'Armengol i Sala 
l .1. . • , dc St. Lloren? Savall. Josep Soin, J . Ruinan i sis més. Dia 23. — Matinal n 
Granrra. Isidre Cabedo i 7 més. 

MUNTANYA MITJA 
Dia 4. — Matinal a la regió d'Agullea de Montserrat: L a Cadireta. la Foradada. 

la Port-- ' refugi Vicen? Barber. canal Ampia, coll de les Agulles, miranda de 
l'Alba. pas del Princep. font de TEsllavissada i coll dc Port. Ferran Marcos (UES) 
i Josep Pons. Dia 18. — Montserrat: Can Jorba. camí deis Francesos. coll dr Mu-
•rt, torrent de Migdia, i descens peí comi del Joc de TOca. per Josep M. Torras, 
junt amb María LluTsa. Joan Nublóla i Francesc Palau. Dia 19. — Matinal al Tur* 
dc rilóme des de Santa Fe del Montseny. Pau López. Jordi Balancé i Enríe Zor
rilla Excursió ai Matagalls (Montseny). Montserrat Sors i un altre. — Mont
seny: Coll Formíc. pía de la Barraca. Matagalls (1.695 m.L Sant Segimon, tor
ren! de Rentadors. dressera del Repetidor, font del Faig. Caries Pobla. Jaume 
Dnví. Gon?al López i Joan Sabater. Dia 23. Montsec de Rubíes: Vilanova de 
Meló, santuari de la Mare de Déu del Pulg. font de Paiis. pas de Nerill. roca deis 
Ares, cim de la Roca Alta (1.425 m.l, i retorn, a carree de Josep M. Torras. Junt 
amb Antoni Ruiz, del CMB. Dia 26. — MonUerral: Camí de la cova del Salitre, 
pns de la Barra, bassal deis Tolxoiis, torren! Fondo I retorn, per Annn M. Pa
llejá i Josep M. Torras. 

ANDORRA 
Día 9. — Gra Roig. refugi de fra Miquel. pie Meiá 12.640 m.). i retorn. a 

cárrec de Josep M. Torras. 
ESQUI 

Sortides en autocar a esquiar: Dia 28 de gener, dissabte. — Estació de PaL 26 
persones. Dia 4 de febrer. dissabte. — Estació de Fas de la Casa. 31 persones. Dia 

iv dc febrer, diumenge. — Estació de Fai . 32 persones. 



E S C A L A D A 
Din 18. — Escalada a 1'ngulla del Bossal deis Gala i 1'aguUa del Joc de lOca. 

aprolitanl 1'cxcursíó a Montserrat. Josep M. Torras l amics 

Dia 4. — I I Cuna ilr Carnaval, o Palnmós <« Kms.): H i participó Josep M 
Toiras Din 19. V i l MÜja Marató de I'Anoia: Igualada. Sanl Marti de Tous i 
retorn. Josep M. Torras. 

Din 12. - I Pujada a Sant Bar tomen del Grau, sortint del Pavelló dnbporta 
dc Vic. i retorn. a cárrec de Jo»ep M. Torras. 

Dio 5. — «Vlsió de I'Alta Batiera», diapositives per Baidomer Parera. Dia 
12. — C'onrur* social de diapositivas. 

Dia 2. — Re unió-tertulia deis fotógrafo. Dia 11. — Sopar deis íotógrais. amb 
els amlci del ('arnera Club de Sabadell. Dio 24. Assemblea General de Socís. 
Dia 26. — Presencia a Montserrat ais artes de renovació de la Flama de la Uní 
gua Catalana. Nuria Sors i 4 més, 1 també Hltres castellarencs. 

MARXE8 i SIMILARS 

CICLE DE PROJECCIONS 

ALTRES ACTIVITAIS 

ART I MUSICA 

S H U I Pere dUIlastrt. 9 Teléfon 714 55 71 
PIANOS. OKGIlEfl 

I TOTA CLASSE DTNSTRI MENTS 
F A C I L I T A T S DE PAGAMfcNT 

\ I M I HO Y M R E I 

FADERS, S. A. Propá Doméstic Industrial 
FABRICACIÓ 
DE MATERIAL 
D'ESCALADA 
I ALPINISME 

Avia, deis Fruilers. 1 
CAS «*fc LLAR DEL VALLES 

R.A.R.SA 

Potigon Industrial 
Pía de la Bruguera 
Carrer Barcelona t/n 
Teléfon 714 66 ti 

InstaHacions i subministres 
gas propá 

CASTELLAR DEL VALLÉS 

Concessionori Oficial 
de Butano, S . A. 

HfDBfncions i Bcoadicianamsnt oa tota desse de VE HlCt tS • Venda de coberies. 

Passeig. 72 • Tel. 714 51 91 • CASTELLAR DEL VALLES 
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